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            BOLETIM DOMINICAL  –  10/11/19   

Comentando Atos dos Apóstolos 
                A prisão dos apóstolos (At 5.17-32) 
Devido à grande quantidade de pessoas que buscavam a 
Igreja para ser curadas de seus males, o sumo-sacerdote 
e os saduceus, um dos segmentos do Sinédrio israelita, 
encheram-se de inveja e aprisionaram os apóstolos do 
Senhor.  Guardados na prisão pública de Jerusalém, os 
apóstolos receberam a visita de um anjo do Senhor que 
os libertou da prisão de forma miraculosa, e deu-lhes uma 
ordem de Deus que os apóstolos fossem ao templo e 
anunciassem o Evangelho de Cristo. Os guardas que 
foram buscar os apóstolos a mando do sumo sacerdote, 
expressaram-se assim: “Achamos o cárcere fechado com 
toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto 
as portas; mas, abrindo-as, a ninguém encontramos 
dentro.” At 5.23. Informados de que os apóstolos 
encontravam-se no templo, as autoridades religiosas 
mandaram buscá-los, mas sem violência para que não 
houvesse tumulto entre o povo. Quando na presença das 
autoridades, eles foram arguidos desta maneira: 
“Expressamente vos ordenamos que não ensinásseis 
nesse nome; contudo enchestes Jerusalém de vossa 
doutrina; e quereis lançar sobre nós o sangue desse 
homem” At 5.28. Essa arguição ensejou a Pedro e os 
demais apóstolos dizerem que importava mais obedecer 
a Deus do que aos homens. Em seguida, eles 
anunciaram o Evangelho diante do Sinédrio, dizendo que 
o Cristo que morrera, Deus o ressuscitara e com o seu 
poder o exaltara como Príncipe e Salvador, para 
conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos 
pecados. Em seguida, os apóstolos disseram que Deus 
os constituíra testemunhas do Evangelho, não só a eles, 
mas também a todos que recebessem o Espirito Santo no 

ato da conversão a Cristo.    Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

                                  
    

  ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

10 – Pr. Walter; 

17 – Pr. Waldemar; 24 – Sem. Altino 

CULTO DEVOCIONAL 
10 – Jaciara; 

17 – Laércia; 24 – Pb. Franklin 

                 MOCIDADE (SÁB) 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 

13 – Wirlline;  

20 – Dc. Sérgio; 27 – Pb. Franklin 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

20 - Bosco; 13,27 - Sérgio  

CONG. ROTA DO SOL (DOM 
                10 – Pr. Waldemar  

     17 – Pb. Silas; 24 – Pr. Jedaías 

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
                     10 – Pb. Saul;   

           17 – Pb. Silas; 24 – Pb. Saul  

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
                      10 – Pb. Carlos  

   17 – Pb. Franklin; 24 – Pb. Emanuel 

        IEC/MANAÍRA – 10,17,24 
ESTUDO BÍBLICO - TERÇA-FEIRA 

                    12 – Pb. Franklin;  

      19 – Sem Altino; 26 - Dc. Bruno 
ESCALA DLOV (SEDE) 

10 – Getsêmani/Ebenézer 

17 – Getsêmani/Q. Renovação 

24 – Bandinha/Ebenézer 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje – Ednaldo/Makobi 

Terça-Feira – Josias 
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              CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

15 – Manhã de Jejum e Oração; 23 – Confraternização do 
DAUC; 30 – Confraternização Distrital DAUC ALIANÇA; 30 
– Intercâmbio DHEC; 30 – Confraternização dos Jovens. 
08/12 – Dia da Bíblia; 08 (MANHÃ) – ELEIÇÃO DE 
OFICIAIS; 13 – Culto casa Antônia; 14 – Confraternização 
das Crianças; 14 – Confraternização do DHEC; 20 – 
Confecção Calendário 2020; 21 – Culto Natal Praça Geisel; 
24 – Culto Natal da Igreja; 31 – Culto Final de Ano; 31 – 
Jantar Confraternização Igreja.  
             ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 
01-Maria do Socorro (E. Sátiro); 02-Jhulia Belmont 
(filha/Rivanda); 02-Helena (filha/Christyanne); 04-José 
Trajano; 04-Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia 
(neta/Fátima Rodrigues); 07-Yuri Costa; 08-Marcelo 
Manuel (filho/Wirlline); 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda 
Meireles; 11-Eudes Júnior; 13-Elinalva Augusto (nora/Iza); 
14-Ágata Esmeralda (E. Sátiro); 14-Diác. João Bosco; 15-
Mª José Alves (esposa/Euclides); 15-Mª José Felipe (R. do 
Sol); 15-Manuela Gomes (E. Sátiro); 16-Ana Celina 
(filha/Ana Cristina); ; 17 – Cleide Ramos; 17-Fábio Batista; 
18-Marcelo Tomás; 18-Joanne Daienne; 18-Francisco 
Pereira (E. Sátiro); 20-Maciel Santos; 20-Geysa Carla; 21-
Luceni Cavalcanti; 22-Lindalva Serafim; 23-Josinaldo da 
Silva (Naldinho); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny 
(filho/Pb. Saul); 26-Joquebede Porfírio; 27-Júlia Ellen 
((filha/Vamberto); 28-Jairo da Costa (J. Américo); 29-
Michael Ewergton; e 30-Ruanna A. Cavalcanti. 
       
     PROGRAMAÇÃO EXTRA CALENDÁRIO 

DE EVENTOS 3IEC/JPA 2019 
       

17/11 – CASAMENTO DE LEANDRO/KÉZYA 
30/11 – CASAMENTO DE MICHAEL/SARA 

 
 

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h - Escola Bíblica Dominical 

Dom - 18h  -   Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  -  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h - Círculo de Oração 
Qui – 09.30h – Culto de Oração de Obreiros 

Sex – 19.30h -  Culto nas Residências 
Sab – 19.30h Culto dos Jovens 

 
 

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

http://www.3iec.com.br/
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LEITURA BÍBLICA – Sl 84 

          A felicidade daquele que habita  

                 no     santuário de Deus 
 1 - Quão amáveis são os teus 
tabernáculos, Senhor dos Exércitos!  
2 - A minha alma está anelante e 
desfalece pelos átrios do Senhor; o meu 
coração e a minha carne clamam pelo 
Deus vivo. 3 - Até o pardal encontrou 
casa, e a andorinha, ninho para si e para 
a sua prole, junto dos teus altares, Senhor 
dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. 
4 - Bem-aventurados os que habitam em 
tua casa; louvar-te-ão continuamente. 
(Selá) 5 - Bem-aventurado o homem cuja 
força está em ti, em cujo coração estão os 
caminhos aplanados, 6 - o qual, passando 
pelo vale de Baca, faz dele uma fonte; a 
chuva também enche os tanques. 7 - Vão 
indo de força em força; cada um deles em 
Sião aparece perante Deus. 
8 - Senhor, Deus dos Exércitos, escuta a 
minha oração; inclina os ouvidos, ó Deus 
de Jacó! (Selá) 9 - Olha, ó Deus, escudo 
nosso, e contempla o rosto do teu 
ungido. 10 - Porque vale mais um dia nos 
teus átrios do que, em outra parte, mil. 
Preferiria estar à porta da Casa do meu 
Deus, a habitar nas tendas da impiedade. 
11 - Porque o Senhor Deus é um sol e 
escudo; o Senhor dará graça e glória; não 
negará bem algum aos que andam na 
retidão. 
12 - Senhor dos Exércitos, bem-
aventurado o homem que em ti põe a sua 

confiança. 

 Comentando o Breve Catecismo de Westminster  
PERGUNTA 29. Como nos tornamos participantes 
da redenção adquirida por Cristo? R. Tornamo-nos 
participantes da redenção adquirida por Cristo pela 
eficaz aplicação dela a nós pelo Seu Santo Espírito. 
Ref. Jo 1.12; 3.5-6; Tt 3.5-6. Nosso Comentário: O 
Evangelho está alicerçado em dois fatos históricos bem 
definidos: a morte e a ressurreição de Cristo. Essa 
mensagem de boas novas é o poder de Deus para a 
salvação de todo aquele que crer. Sabemos pela Bíblia 
Sagrada que a culpa do pecado de Adão foi imputada a 
sua descendência de tal maneira que que todos 
pecaram e destituídos estão da glória de Deus (Rm 
3.23). Diz-nos ainda a Bíblia que o homem está mortos 
em seu delitos e pecados, completamente inabilitado 
para as coisas de Deus mormente no que se refere a 
salvação em Cristo Jesus (Ef 2.1). O texto sagrado 
ainda nos revela que a obra de conversão do pecador a 
Cristo se dá pela poderosa ação do Espirito Santo. Ele 
é o encarregado de gerar, mediante o Evangelho, uma 
nova vida no homem que está morto espiritualmente.  O 
texto de João 1.12,13 diz que a aplicação dos méritos 
de Cristo na vida do pecador é uma obra de Deus: “Mas 
a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de 
serem feitos filhos de Deus: aos que creem no seu 
nome, os quais não nasceram do sangue, nem da 
vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de 
Deus”. Ainda em João 3.5,6, encontramos que o novo 
nascimento é uma obra gerada pelo Espirito Santo. 
“Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que 
aquele que não nascer da água e do Espírito não pode 
entrar no Reino de Deus. O que é nascido da carne é 
carne, e o que é nascido do Espírito é espírito”. 
Escrevendo para Tito, Paulo esclarece mais essa 
questão: “não pelas obras de justiça que houvéssemos 
feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela 
lavagem da regeneração e da renovação do Espírito 
Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós 
por Jesus Cristo, nosso Salvador” Tt 3.5,6. Um dos 
caso emblemático sobre o assunto é o de Lídia, 
relatado em At 16.13-15, quando se diz que Deus abriu 
o seu coração para crer em Cristo.Pr. Eudes Cavalcanti 

ANIVERSÁRIO DO DEPARTAMENTO DE MOÇOS: 
ontem os jovens da Igreja celebraram ao Senhor por 
mais um aniversário do seu Departamento. Tivemos uma 
programação especial a tarde seguido de um culto à 
noite. O tema escolhido pelos jovens para ser debatido 
numa mesa redonda e pregado no culto da noite foi “A Fé 
Liquida”, um novo jargão teológico propagado no meio 
evangélico acadêmico. Tivemos uma boa assistência e o 
nome do Senhor foi glorificado. A nossa gratidão aos 
debatedores Pastores Leonardo Félix e Walter Moura, e 
o Sociólogo Patrick César, e ao pregador Pastor 
Leonardo Félix. Parabenizamos aos jovens da Igreja pelo 
aniversário do DMOC.  
MANHÃ DE JEJUM E ORAÇÃO: na próxima sexta-feira, 
(15/11), feriado nacional, teremos uma manhã de jejum e 
oração. Nessa Manhã, estaremos orando pela nossa 
Pátria, Igreja, famílias, por nós mesmos e pelos 
enfermos. A reflexão bíblica é de responsabilidade do 
Seminarista Altino. Não percam! 
CONFRATERNIZAÇÃO DAS AUXILIADORAS: a 
confraternização das Auxiliadoras da Igreja prevista para 
o próximo sábado foi transferida para o dia 23/11. Nessa 
festividade teremos um momento devocional no qual 
pregará o Pastor da Igreja, seguido da parte social. 
CONFECÇÃO DE DIRETORIAS PARA 2020: como 
estamos no último trimestre do ano, já é tempo das atuais 
diretorias pensarem nas equipes que irão compor as 
diversas diretorias da Igreja para o ano de 2020. Como 
esse é um assunto de suma importância, pedimos que a 
Igreja ore intensamente por ele.  
CONFECÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2020: 
pedimos as novas diretorias que estão sendo 
configuradas, já irem elaborando o seu calendário setorial 
para o próximo ano a fim de facilitar a confecção do 
calendário de eventos da Igreja para 2020, cuja reunião 
está programada para o próximo mês (20/12). 
MOTIVOS DE ORAÇÃO: 1) pela Igreja; 2) pelas famílias; 
3) pelos enfermos: 4) pela salvação das almas perdidas; 
5) pela Pátria; 6) pelos pastores e oficiais da Igreja; 7) 
pelas congregações; etc. Temos, irmãos, importantes  
motivos para nos dedicar a uma vida de oração. Não se 
esqueçam disso.                 


